
Polityka prywatności 

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady pobierania i gromadzenia oraz przetwarzania  

i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez stronę internetową 

marki L`Ame de Femme, prowadzoną pod adresem lamedefemme.com (zwana dalej Witryną) 

przez "P and V" Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: Goławicka 5/23, 03-550, Warszawa, 

(zwany dalej „P and V”). 

„P and V” dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności  

i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny. 

Jakie dane „P and V” pobiera w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny? 
„P and V” nie pobiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych 

zawartych w plikach, o których mowa poniżej, podczas samego korzystania z Witryny. 

 

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez „P and V” i przechowywane na Państwa 

komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa  

z Witryny. Wykorzystywane przez „P and V” pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy 

lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, 

natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez 

Państwa z Witryny. 

 

W ramach Witryny stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 

 pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Witryny, np. 

uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających 

uwierzytelniania w ramach Witryny 

 „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie 

korzystania ze stron internetowych Witryny 

 „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści 

reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań 

„P and V” wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookies w następujących celach: 

 dostosowania zawartości stron internetowych Witryny do preferencji użytkownika 

oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te 

pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Witryny i odpowiednio wyświetlić 

stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb 

 tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Witryny 

korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości 

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych 

(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies  

w urządzeniu końcowym użytkownika. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany 

ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności 

w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach 

przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Państwa 

urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies 

dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). „P and V” 

informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre 



funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Witryny. Więcej informacji na temat 

plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej. 

Oprócz plików cookies „P and V” może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez 

administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. 

Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy  

i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo 

na Witrynę. 

Inne strony internetowe 

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie 

strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane 

przez „P and V”. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi 

zalecamy zapoznać się. „P and V” nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania  

z danymi w ramach tych stron.  

Pytania i zastrzeżenia 

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa 

kierowane do: recepcja@pandv.com.pl 

 


